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• L’entrevista  
 

Entrevista a Guillem Pérez, titulat a l’FME. 
 
Quin any et vas llicenciar? 
L'any 2010. 
Tens altres estudis? Quins?  
He cursat el màster en formació del professorat de 
secundària i batxillerat, especialitat matemàtiques. 
Tens intenció de cursar més estudis? 
De moment no, estic centrat a la feina. 
On treballes?  
A un centre escolar a Sant Just Desvern: la institu-
ció “la Miranda”. 
Et va costar molt trobar feina?  
Vaig enviar alguns currículums i em van trucar d'aquest centre prou ràpid, no vaig tenir 
temps de patir gaire. 
Quins coneixements adquirits amb la Llicenciatura utilitzes?   
El que més utilitzo és la manera de pensar i el rigor que em van ensenyar a la facultat, 
però com a professor de ESO i batxillerat la carrera m'ha servit per tenir molt més clars 
tots els conceptes del temari que ensenyo, de manera que m'és més fàcil explicar-los. 
Quan vas decidir estudiar matemàtiques sabies a que et volies dedicar després? 
No. Vaig matricular-me a la carrera perquè m'atreien les matemàtiques i sabia que tin-
dria sortida professional, que no em faltaria feina. Amb el temps he anat descobrint que 
m'agrada ensenyar i veure com aprèn la gent. 
Creus que hi ha alguns estudis més apropiats per acabar fent la feina que fas 
ara, que les matemàtiques?  
No. Per ensenyar alguna cosa el millor és dominar la matèria. I la millor manera de do-
minar una mica de matemàtiques és estudiant-ne. 
Al teu lloc de treball, ets l’únic matemàtic o hi tens més companys que han es-
tudiat el mateix? 
Sóc l'únic matemàtic. De fet em van contractar perquè no en tenien cap. 
Quins són els pros i el contres de la teva feina? Creus que està ben remunera-
da? 
Veure que un alumne aprèn el que estic ensenyant em resulta molt satisfactori. Proposar 
un problema que agradi als alumnes, amb el qual es barallin i veure el llampec que creua 
els seus ulls quan creuen que tenen la solució és impagable. A banda d'això, m'agrada 
molt conèixer gent i en aquesta feina tinc el privilegi de conèixer petites persones i veure 
com creixen i es fan a sí mateixos.  
D'altra banda, la feina desgasta i cansa: s'ha de fer servir molta energia positiva i molta 
paciència! Però també tinc bones vacances per a recarregar forces. 
Quines coses bones i dolentes recordes de la vida a l’FME? 
La vida a l'FME era això: la vida. Passava moltes hores a la facultat i em sentia com a 
casa. Aquí tenia els amics, l'espai per a fer una partida a cartes, la biblioteca per estudi-
ar, bar on dinar, el pati per prendre el sol... i aules, clar. 
A més de la gran feina que es fa des de la Dele i que propicia que els companys allà si-
guem una família. 
Vaig gaudir moltíssim de la meva estada a l'FME. El millor de tot, la gent que vaig conèi-
xer i que m'acompanyarà a la meva vida. 
Coses dolentes? Bé, potser la pressió pre-examens que podia arribar a ser esgotadora. 
Però a banda d'aquella pressió, estudiar hores i dies a la Sala d'Estudis em semblava 
divertit i enriquidor: fèiem grups d'estudi i posàvem les nostres idees en comú... i quasi 
sempre acabaven sortint els problemes! 
Alguna assignatura que tenies especialmente creuada? Alguna que li tenies un 
amor especial?  
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Vaig patir una mica (bastant) amb Càlcul II, em va costar “aprendre a estudiar”. Però no puc dir 
que li tingués mania ni res. Ni de cap altra assignatura, crec. 
Recordo haver gaudit molt de Computació Algebraica i Topologia, perquè era allà on sortien per 
primer cop teoremes que em sorprenien i que, al mateix temps, entenia. 
A l’hora de triar les optatives i de lliure elecció quin criteri vas seguir? 
Mirava a la guia docent l'oferta i preguntava a companys de cursos superiors. D'altra banda la 
majoria d'assignatures optatives les vaig cursar a Anglaterra, d'Erasmus, així que no vaig haver 
de triar gaire aquí. 
Tornaries a estudiar Matemàtiques? I ho tornaries a fer a la UPC? Per què? 
Sí, clar! Pel gran ambient que he viscut sempre allà. Però preguntar això a una persona que està 
tant contenta amb el que ha viscut a la facultat és trampa! 
 
 

• Llibres 
 
Stanislaw M. Ulam 
Aventuras de un matemático 
Nivola 2002. 
 
L’autobiografia de Stan Ulam es va publicar per primer cop als Estats Units 
el 1983, un any abans de la mort de l’autor. Ulam va ser un dels grans ma-
temàtics del segle XX i va fer contribucions molt importants en àrees ben 
diverses de les matemàtiques, des de la teoria de conjunts fins als mètodes 
numèrics, amb la introducció del conegut mètode de Monte Carlo. 
 
El llibre està escrit en un llenguatge molt planer i, en primera aproximació, 
faria l’efecte de ser simplement una llarga col·lecció d’anècdotes, si no fos 
per la categoria dels personatges que hi apareixen citats i el relat de 

l’evolució professional d’Ulam de la matemàtica abstracta cap a les aplicacions. Aquest canvi, 
propiciat per la seva amistat amb von Neumann, és paral.lel a la seva trajectòria personal des de 
l’ambient acadèmic de l’Europa central d’abans de la segona guerra mundial fins al treball d’alt 
nivell en el complex científic-militar dels Estats Units durant la guerra freda. Efectivament, el jove 
Ulam que conjectura un teorema de topologia, demostrat el 1933 per Borsuk, és el mateix, sal-
vant temps i distància, que l’Ulam que el 1963 apareix caricaturitzat, juntament amb E. Teller, en 
un acudit de Herblock al Washington Post com un dels “pares” de la bomba H. “Afortunadament—
diu ell mateix en el llibre—hi surto com el bo...”. 
 
Ulam és un dels molts científics que al llarg de la guerra freda van anar alternant la seva dedica-
ció a la universitat amb el treball per al govern. El llibre és un relat de primera mà de les dificul-
tats per compaginar les dues coses i la seva lectura és especialment indicada per a les persones 
interessades en les relacions de la Ciència amb el que anomenem “el sistema”. 
 
 
• Divertiments  
 

Definim 𝑎1 = 1/2 i 𝑎𝑛 = �1
2

+ 1
2
𝑎𝑛−1. Calculeu ∏ 𝑎𝑛∞

𝑛=1 . 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 10 de maig a elfull.fme@upc.edu, o bé per correu a «El Full. FME. 
Edifici U. Campus Sud.» 
 

Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
 
 
Solució al problema anterior: com que 100 i 101 són coprimers, la congruència original és equivalent a 2𝑎 + 2𝑏 ≡ 2𝑐 +
2𝑑 (mod 101) i a 𝑎 + 𝑏 ≡ 𝑐 + 𝑑 (mod 100). Per simetria i sense pèrdua de generalitat és suficient veure que 𝑎 = 𝑐 o bé 𝑎 = 𝑑. 
Com que l’ordre de 2 mòdul 101 és 100, la segona congruència implica  2𝑎+𝑏 ≡ 2𝑐+𝑑 (mod 101) i, per tant, 

0 ≡ 2𝑎 + 2𝑏 − 2𝑐 − 2𝑑 =   2𝑎(2𝑏−𝑎 − 2𝑐−𝑎 − 2𝑑−𝑎 + 1) ≡ 2𝑎(2𝑑−𝑎 − 1)(2𝑐−𝑎 − 1)    (mod 101) . 
Ara, com que 101 és primer, ha de ser 2𝑑−𝑎 ≡ 1 (mod 101) o bé 2𝑐−𝑎 ≡ 1 (mod 101) i en conseqüència 𝑎 ≡ 𝑐 (mod 100) o bé 
𝑎 ≡ 𝑑 (mod 100). Donada la restricció de l’enunciat, això equival a 𝑎 = 𝑐 o bé 𝑎 = 𝑑, tal com volíem veure. 
 
 
Guanyador: Arnau Messegué, estudiant de l’FME. 
Premi:  El llibre ressenyat en el Full de març. 
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